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WELKOM BIJ DE LOKALE DIENSTENCENTRA

Je bent natuurlijk ook welkom in de LDC’s voor meer informatie en om ons van dichtbij te leren kennen. 

Ieder LDC organiseert op 
regelmatige basis infomomenten 
rond uiteenlopende gezondheids-  
of thuiszorgthema’s. 

In de LDC’s kan je informatie 
inwinnen rond thuiszorgonder-
steuning en word je verder geholpen 
met je vragen.  

Ieder LDC organiseert verschillende 
activiteiten waarbij beweging, 
ontspanning & ontmoeting centraal 
staan zoals turnen, yoga, fietsen, 
gezelschapsspelen, kaarting, 
pingpong, …

Niemand is te oud om bij te leren! 
De wereld om ons heen evolueert 
snel en aan levenslang leren 
wordt belang gehecht. Taal- en 
computerlessen, voordrachten, 
(bedrijfs)uitstappen, …  geven je de 
kans om je verder te ontplooien.

De LDC’s van het Zorgbedrijf Harelbeke, LDC De Parette, DH De Rijstpekker en LDC De Vlinder, spelen in op de huidige 
realiteit van actief ouder worden en op het gekende vergrijzingsfenomeen. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen 
in de buurt waar je anderen leert kennen in een aangename, ongedwongen sfeer. Actief ouder worden impliceert ook 
bijblijven op allerlei gebieden en aandacht hebben voor gezondheid. De LDC’s organiseren dus een uitgebreid aanbod 
aan informatie, sport & ontspanning en vorming. Tenslotte kan je in de dienstencentra terecht voor allerlei vormen van 
thuiszorgondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen.

In de LDC’s kan je op weekdagen een 
warme en gezonde maaltijd eten. 

De cafetaria van de LDC’s is een 
ontmoetingsplaats waar je de krant 
kan lezen, een babbeltje kan slaan 
met andere mensen of gewoon iets 
kan drinken. 

Pedicure, haarverzorging, 
gezondheidsconsultaties en 
surfen op internet, ... vullen het 
dienstverleningsaanbod verder aan. 

Tevens kan je via het woonzorgloket 
thuiszorgdiensten aanvragen 
die het zelfstandig thuis wonen 
ondersteunen en vergemakkelijken. 



VOORWOORD
Beste lezer,

De langverwachte zomermaan-
den lachen ons tegemoet. Je 
kijkt al uit naar een ontspan-
nende vakantie. Bij ons kan je 
de komende maanden ook heel 
wat ontspanning vinden. En 
voor wie tijdens zijn zomervakantie toch liever een woordje had kunnen meepraten met de ‘locals’, vanaf september 
kan je in de LDC’s terecht voor tal van taallessen. Want zeg nu zelf, als je de taal kent, leer je het land echt kennen!

Een deugddoende strandvakantie, een citytrip vol cultuur of een ontspannend uitje naar de cinema, de zomer is toch 
super? Je hoeft niet steeds ver van huis te gaan om al deze dingen te beleven. Kom genieten van ons ijssalon in De Rijst-
pekker (zonder strand), van onze voordracht over de indianencultuur in De Parette (zonder city) en van onze zomerfilms 
in De Vlinder (met knabbeling). 

Na het succes van onze eerste ‘Grootmoederskeuken’ heten we jullie graag welkom op 7 september voor de tweede 
editie. Krijg je niet genoeg van lekker eten en wil je het zelf leren klaarmaken, goed nieuws: vanaf september start er in 
De Vlinder een kookclub. De zomer smaakt naar meer!

Wil je graag mee zijn met de laatste nieuwtjes van de LDC’s, schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief via  
nieuwsbrief.ldc@zbharelbeke.be of spring gerust eens binnen en bezorg je gegevens aan het onthaal. 

Veel leesplezier en tot binnenkort! 

Sandra, Ine, Dagmar, Pedro, Céline, Louise en Mieke
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IN DE KIJKER

DE LOKALE DIENSTENCENTRA GEVEN JE HET 
WOORD!
Vanaf september kan je opnieuw terecht in de lokale 
dienstencentra voor verschillende taallessen. We gingen 
op zoek naar twee mensen met een echte talenknobbel 
om voor de lens te poseren. Frits en Marcel voelden zich 
vereerd en wilden graag met jullie hun passie voor talen 
delen. 

Frits Deblauwe volgt al meer dan 20 jaar taallessen. Hij 
volgt wekelijks Engels voor gevorderden in LDC De Vlin-
der. Frits heeft een passie voor Engels, maar kan ook 
meer dan één woordje Duits en Frans. “Talen zijn van 
héél groot belang.”, zegt Frits. 

“Mijn doel was om vlot Engelstalige boeken te kunnen 
lezen over muziek en geschiedenis. Naast het lezen van 
boeken volg ik graag het nieuws op de BBC met Fiona 
Bruce.” 

Frits is niet enkel geboeid door de taal, ook door het land. 
Hij is een echte Great Britain fan. Hij gaat jaarlijks op reis 
naar Engeland. Hij bezocht al meerdere keren Londen, 
Wales, Scotland, … . Hij trekt geregeld met de bus op 
culturele trip door Engeland, om telkens andere dingen te 
ontdekken. Zelf in België gaat Frits op zoek naar concer-
ten van de fine art music en voorstellingen van Engelse 
kunst. 

“Door mijn kennis van het Engels heb ik mijn job mogen 
uitoefenen, ze hadden iemand nodig met een goeie 
basiskennis Engels. Engels is een sleutel die enorm veel 
deuren kan openen. Jongeren vergeten hoe belangrijk 
talen zijn.”

Er schuilt een ware Brit in Frits! Wanneer hij over 
Groot-Brittannië spreekt gaan zijn ogen fonkelen.

Marcel Callewier geeft Franse les in De Parette op vrij-
dag . “ Als jongeman gaf ik Frans in het college. Na mijn 
jaren als leerkracht in het onderwijs gaf ik korte cursus-
sen basis Frans, onder andere aan de medewerkers van 
de stadsdiensten van Harelbeke. Niet veel later startte ik 
als vrijwilliger in LDC De Parette. Ik heb er tot op vandaag 
twee enthousiaste groepen, één groep beginners en één 
gevorderden. Lesgeven aan ouderen is natuurlijk anders 
dan lesgeven aan kinderen. De aanpak is anders. Ik werk 

niet meer met cursussen of lespakketten, ik ga creatief 
met mijn groep aan de slag. We gaan in gesprek over ver-
schillende onderwerpen en bespreken de actualiteit door 
middel van Franse kranten. Het moet amusant blijven.”

Frits beaamt het belang van Frans: “Frans is één van de 
belangrijkste talen voor ons Belgen. Niet enkel vanwege 
Wallonië, Frankrijk is ook één van onze grootste handel-
spartners.”

“Talen zorgen ervoor dat je kennis van de wereld ver-
ruimt. Het onbekende wordt bekend! Mensen met 
elkaar laten communiceren is het mooiste dat er is.”, 
zegt Marcel.

Marcel vindt het super zijn leerlingen aan het werk te 
zien. “ Een dame in mijn les leeft echt op tijdens de 
cursus. Bij het horen en het spreken van de taal denkt 
ze terug aan haar leven in Bourgondië. Dat is toch tof.” 

Heb je interesse om bij ons een taal te leren of je talen 
verder te ontwikkelen? Kom gerust langs in één van onze 
onthalen om je in te schrijven! Het volledige lessenroos-
ter kan je hier nakijken.

Louise Desloovere
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IN DE KIJKER

ONS AANBOD TAALLESSEN GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET HÉT CVO:

FRANS VOOR BEGINNERS

 elke vrijdag vanaf 5 oktober

 DH De Rijstpekker

 9u00-11u30

€  €92,50

ENGELS NIVEAU 3

 elke vrijdag vanaf 5 oktober

 LDC De Vlinder

 9u00-11u30

€  €92,50

ENGELS NIVEAU 6

 elke maandag vanaf 1 oktober 

 DH De Rijstpekker

 9u00-11u30

€  €92,50

ENGELS VOOR 
GEVORDERDEN

 elke maandag vanaf  
17 september

 LDC De Parette

 14u00-16u30

€  €122,50

ENGELSE PRAATGROEP 
VOOR BEGINNERS

 elke dinsdag vanaf  
18 september

 LDC De Parette

 9u00-11u30

€  €122,50

ENGELSE PRAATGROEP 
VOOR GEVORDERDEN

 elke dinsdag vanaf  
18 september

 LDC De Vlinder

 13u45-16u15

€  €122,50

ENGELSE PRAATGROEP 
VOOR GEVORDERDEN

 elke woensdag vanaf  
3 oktober

 LDC De Parette

 9u00-11u30

€  €92,50

ITALIAANS VOOR OP REIS

 elke woensdag vanaf  
3 oktober

 DH De Rijstpekker

 9u00-11u30

€  €92,50

SPAANS VOOR OP REIS

 elke donderdag vanaf  
4 oktober

 DH De Rijstpekker

 9u00-11u30

€  €92,50

SPAANS NIVEAU 3

 elke woensdag vanaf  
3 oktober

 LDC De Vlinder

 9u00-11u30

€  €92,50

SPAANSE PRAATGROEP 

 elke dinsdag vanaf 2 oktober

 LDC De Vlinder

 9u00-11u30

€  €92,50

SPAANSE PRAATGROEP

 elke dinsdag vanaf 2 oktober

 LDC De Parette

 13u30-16u00

€  €92,50

DUITS VOOR 
GEVORDERDEN

 elke vrijdag vanaf 5 oktober

 LDC De Parette

 9u00-11u30

€  €92,50

+ €     1 week voordien

Tijdens de schoolvakantie of 
brugdagen zijn er geen lessen.

In de prijs zijn de boeken niet 
inbegrepen.
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BEWEGEN IS BELANGRIJK 
Mensen die voldoende bewegen hebben minder kans om 
dementie te krijgen. Uit onderzoek blijkt ook dat bewe-
gen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen 
kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de 
dementie te  vertragen. Zo verbeter je het denkvermogen 
en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter.

We denken al snel dat mensen met dementie niet meer 
kunnen en willen sporten, maar het is de moeite waard 
om dit eens te proberen. Sporten is niet voor iedereen 
weggelegd, maar er zijn veel meer mogelijkheden om 
te  bewegen. Hieronder tien tips om te bewegen met 
ouderen met dementie:

1. Vraag welke sport de persoon met dementie  
vroeger heeft beoefend.

 Kijk samen met het sociale netwerk of de persoon 
met dementie deze sport weer op kan pakken.

2. Bewegen op muziek.

 Bewegen op muziek is een simpele vorm van bewe-
gen en kan ook als je minder mobiel bent. 

3. Stimuleer mensen (huishoudelijke) klusjes te doen.

 Ook stofzuigen, afwassen, aardappelen schillen en 
tuinieren is bewegen. Dit kan thuis, in een woonvorm 
of bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. 

4. Kauwen, een vorm van bewegen.

 Kauwen is ook een vorm van bewegen. Om goed te 
kunnen kauwen zijn twee dingen nodig: een gezonde, 
pijnvrije mond en voedsel van een normale tot harde 
consistentie (dus geen vla of kauwgom!). Goede 
mondverzorging is nodig voor het behoud van de 
kauwfunctie. 

5. Stimuleer mensen met dementie de dagelijkse 
dingen zelf te doen.

 Bewegen is ook het pakken van een tas, tanden-
poetsen, aankleden, zelfstandig lopen naar het toilet 
(zogenaamde functionele afstanden). Mensen met 
dementie herkennen soms bepaalde voorwerpen niet 
meer en weten niet hoe zij deze moeten gebruiken. 
Vaak wordt de activiteit dan overgenomen. Probeer 
de activiteit eens voor te doen aan de persoon met 
dementie en kijk of hij/zij dan wel zelf de activiteit uit 
kan voeren. 

6. Stimuleer het sociale netwerk samen met de  
persoon met dementie een rondje te lopen.

 Leg de familie uit dat bewegen voor ouderen met 
dementie belangrijk is en dat zij hieraan kunnen 
bijdragen. Ook voor ouderen met een rollator is het 
belangrijk dat ze blijven wandelen. 

7. Bewegen voor ouderen die minder mobiel zijn.

 Fietsen op een duo fiets of virtueel fietsen kan ook 
als je minder mobiel bent. Bij virtueel fietsen wordt 
er een video route gemaakt van de oude omge-
ving van de persoon met dementie. Als de persoon 
beweegt, dan gaat de omgeving vooruit. 

8. Beweegtuinen voor ouderen  
(bv. beweegtuin De Ruffel).

 Ga met mensen met dementie naar een beweegtuin 
in de buurt. Deze ‘actieve’ tuinen zie je steeds vaker. 
Het doel van een beweegtuin is om ouderen (meer) 
in beweging te krijgen én te houden. 

9. Activerende omgeving voor mensen met dementie.

 Zorg voor loopcircuits in de woonomgeving voor 
mensen met dementie. Het is van belang dat de 
circuits zich niet alleen richten op lopen, maar ook 
op interactieve elementen. Men moet onderweg iets 
tegenkomen, bijvoorbeeld een treincoupé met bewe-
gende beelden, een babyhoek of een zithoekje. 

Bron: www.zorgvoorbeter.nl 

Annelies Demuynck

UW GEZONDHEID

GEZONDHEIDSCONSULTATIES 
DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER:
Woensdag 22 augustus 2018 van 13u00 tot 14u00

Maandag 24 september 2018 van 13u00 tot 14u00

LDC DE PARETTE:
Maandag 9 juli van 14u30 tot 16u30

Maandag 27 augustus van 14u30 tot 16u30

Maandag 24 september van 14u30 tot 16u30

LDC DE VLINDER:
Dinsdag 10 juli van 13u30 tot 14u30 

Dinsdag 21 augustus van 13u30 tot 14u30

Maandag 17 september van 14u00 tot 15u00
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VRIJWILLIGERSHOEKJE

TERUGBLIK OP HET 
VRIJWILLIGERSFEEST
Op maandag 12 maart werden 170 vrijwilligers in de 
watten gelegd met lekker eten en daarna een gesmaakt 
optreden van de Blik Dooze Band. De commentaren ach-
teraf waren unaniem: het was een geslaagd feest! 

Openstaande vrijwilligersvacatures

Om onze werking verder te ondersteunen zijn we nog op 
zoek naar vrijwilligers voor volgende taken:

• wegkapiteins om de fietsclub van LDC De Parette mee 
te ondersteunen.

• barvrijwilligers: 

o LDC De Parette: op woensdagnamiddag  
of afhankelijk van activiteiten

o LDC De Vlinder: op dinsdag, in het weekend,  
als vlinder

o DH De Rijstpekker: afhankelijk van activiteiten

• logistieke ondersteuning  bij grote activiteiten in LDC 
De Parette: tafels klaarzetten, opdienen, afwassen, 
opruimen, ...

• Petanque in WZC de Ceder a/d Leie: minder mobiele 
en rolstoelgebonden bewoners assisteren bij voor-
namelijk het vervoer van de afdeling naar de petan-
quevelden en terug, tijdens het spel de ballen rapen, 
drank serveren. Op woensdagnamiddag van mei tot 
half september.  

• Contactkoor in WZC De Vlinder: samen met de bewo-
ners met dementie zingen en hen zo uit hun sociaal 
isolement halen. Het is een sociaal gebeuren waarbij 
iedereen op zijn manier kan genieten van muziek. 
Je hoeft niet te kunnen zingen om mee te doen, 
maar wel houden van muziek. We zingen liedjes uit 
de jeugd van de bewoners: schlagers, kinderliedjes, 
volksliederen, Franse chansons, ...  

Ken je mensen die ook graag vrijwilligerswerk zouden 
willen doen bij het OCMW of het Zorgbedrijf? Stuur ze 
zeker naar ons door. Elke vrijwilliger is een meerwaarde 
voor onze werking.

Sandra Snick

VRIJWILLIGERSLOKET OP AFSPRAAK:
LDC De Parette: maandag, woensdag & vrijdag

LDC De Vlinder: dinsdag & donderdag 

 8u30 - 12u00

 056 73 51 80 

 vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be 
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KOM JIJ DEZE ZOMER OOK EENS LANGS  
BIJ “KAFFIEPLEZIER IP ’T PLANKIER”? 
Met “Kaffieplezier ip ’t plankier” trekken we voor het 
3de jaar op rij de straten van Hulste in met onze bak-
fiets gevuld met lekkere koffie en thee. Ook deze zomer 
duiken we 7 keer op in het straatbeeld.

• Dinsdag 12 juni: Kerkstraat 24

• Dinsdag 26 juni: Muizelstraat 69

• Dinsdag 10 juli: Brugsestraat 166

• Dinsdag 24 juli: Hazebeekstraat 15

• Dinsdag 7 augustus: Oostrozebekestraat 21

• Dinsdag 21 augustus: Guido Gezellestraat 21

• Dinsdag 11 september: Dorpshuis De Rijstpekker, 
Kasteelstraat 13

Kom langs, geniet van een potje koffie en ontmoet 
je buren! We sluiten dit jaar af met een ‘High Tea’ in 
Dorpshuis De Rijstpekker. Alle bewoners van Hulste zijn 
welkom op ons plankier! 

IN JE BUURT

PEDICURE OP HET 
EILAND EN DE ZANDBERG
Nood aan een professionele en verzorgde pedicurebeurt in jouw 
buurt ? Het kan!

Wijkhuisje Eiland (Plein) :  
dinsdagvoormiddag 3 juli - 7 augustus - 4 september

Buurthuis De Zandberg (Julius Sabbestraat) :  
dinsdagvoormiddag 17 juli - 21 augustus - 18 september

10 JAAR “ALLO ALLO 
DE PARETTE”
Op 1 juni vierden we het 10-jarig bestaan van ons 
telefoonteam “allo allo de Parette”. 

Vrijwilligers bellen senioren op voor een aange-
name babbel, op vooraf afgesproken tijdstippen. 
Wenst u hierop beroep te doen? Bel ons. 

Meer info: Pedro Meerschman 056 73 51 80 of 
pedro.meerschman@zbharelbeke.be

WIST JE DAT... 
…“Kaffieplezier ip ’t plankier”  is genomineerd voor 
Zorg in actie (ZIA), een wedstrijd van de Vereniging 
van Vlaamse steden en gemeenten die projecten in 
de buurt wil aanmoedigen en belonen! 

Zorgbedrijf Harelbeke bouwde dankzij de 
vrijwilligers een sterk project uit in de buurten van 
Hulste. Op 14 juni 2018 werd de winnaar bekend 
gemaakt van de 1e ZIA. 
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BABBEL(B)UUR KOMT BIJ JE LANGS
Zorgbedrijf Harelbeke komt naar je toe 
met de ‘Babbel(b)uur’-mobiel! In de 
zomermaanden van 2018 trekken de 
lokale dienstencentra voor de eerste 
keer de buurten van Harelbeke in met 
hun foodtruck. Zo willen we de bevol-
king van Harelbeke bereiken en samen-
brengen. 

Op geregelde basis worden sterk geën-
gageerde vrijwilligers en professionals 
op pad gestuurd, die buurtbewoners 
verenigen op de stoep voor een babbel 
om sociaal contact stimuleren bij een 
kop koffie, een tas soep of gebak. 

Door met de buurtbewoners in gesprek 
te gaan en de buurt te leren kennen, 
worden de wensen en de noden van 
de buurt blootgelegd en kan Zorgbedrijf Harelbeke waar mogelijk een passend antwoord bieden. 

Onze vrijwilligers worden per buurt aangesteld om echte buurtambassadeurs te worden die de ‘ogen en de oren’ van de 
wijk zijn. Ze vangen signalen op van mensen die met vragen zitten over hun thuis- en woonsituatie. Een professionele 
hulpverlener kan, indien gewenst, een bezoek aan huis brengen. 

Daarnaast willen wij ook de (informele) burenhulp een duwtje in de rug geven. Wij willen de ‘ouderwetse’ hulp van 
buren aan buren stimuleren en, waar nodig, helpen organiseren. 

Wil jij je buren beter leren kennen? Kom dan langs bij ‘Babbel(b)uur’!

Waar kan je ons deze zomer vinden? 

Vrijdag 20 juli 16u00 – 18u00 Wijkhuisje Tuinwijk Bavikhove

Donderdag 26 juli 10u00 – 12u00 Markt aan het Forestiersstadion

Vrijdag 27 juli 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Korenbloemstraat Bavikhove

Woensdag 1 augustus 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Stasegemdorp (aan de kerk)

Donderdag 16 augustus 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Eiland (aan de kerk)

Dinsdag 28 augustus 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Zuidstraat Harelbeke

Woensdag 29 augustus 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Tarwestraat Stasegem

Woensdag 5 september 16u00 – 18u00 Mandenmakersweg Bavikhove

Maandag 10 september 14u00 – 17u00 Markt in Bavikhove

Donderdag 13 september 14u00 – 16u00 Buurthuis Zandberg Julius Sabbestraat

Woensdag 19 september 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Broekplein Harelbeke

Dinsdag 25 september 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Tieltsestraat Hulste

Woensdag 26 september 14u00 – 16u00 Wijkhuisje Ooststraat Harelbeke

U IN DE KIJKER
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AAN HUIS BIJ… 
Een interview gaan afnemen is meer dan vragen stellen 

en de antwoorden noteren. Dat was deze keer duidelijk 

het geval met Palmer Rosseel, die als 92-jarige levens-

wandelaar ons doorheen een schattenrijk van heerlijke 

herinneringen loodste. Vragen stellen was echt niet nodig 

want Palmer is een rasverteller en die heeft geen vragen 

nodig. Moeiteloos toverde Palmer uit zijn rijk gevulde 

memoriedoos, tot onze grote verbazing, namen, getallen 

en gebeurtenissen die gegrift staan in zijn levensverhaal.

Palmer is geboren in Bavikhove op 7 juli 1926. Dat was 

een woensdag. Hij was de oudste van zes kinderen in het 

gezin van vlaswerker Maurice en moeder Maria Duchi. 

Van zijn schooltijd weet hij te vertellen dat hij de eerste 

vier leerjaren telkens dezelfde meester had, namelijk 

meester Decoster. Tot en met het achtste studiejaar 

behaalde hij hoge cijfers die veelbelovend waren om het 

later “ver te brengen”. Via een examen behaalde hij een 

studiebeurs, maar van een overstap naar het middelbaar 

onderwijs kwam niets in huis. Aan de leeftijd van 14 jaar 

moest Palmer gaan werken. Door een brand in het bedrijf 

van vader Maurice kwam het gezin in financiële nood. Zo 

kwam Palmer eerst terecht bij een boer in Leuze en later 

in 1948 ging hij mee vlas gaan slijten in Normandië. De 

vergoedingen bleven ondermaats door allerlei vertragin-

gen en devaluaties.

U AAN HET WOORD
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Op zondagmorgen ging Palmer dan lessen volgen in de 

sociale school bij Pol Verhenne. Het jaar 1951 is dan ein-

delijk het jaar van de grote ommekeer. Palmer wordt aan-

gesteld als secretaris en bode van de christelijke vakbond 

en als beheerder van de spaarkas BAC te Bavikhove. Het 

jaar daarna waren er verkiezingen en als lijsttrekker van 

de CVP werd hij verkozen tot burgemeester. Als herder 

van zijn dorpsgenoten heeft Palmer deze functie 24 jaar 

lang mogen uitoefenen. 

Ondertussen was hij in 1953 getrouwd met Jeanine 

Devos. Hij werd vader van acht kinderen, die allen op 

hun beurt zeer sociaal ingesteld zijn.

Ook vanuit de provincie werd er op de diensten van 

Palmer beroep gedaan. In 1977, na de fusie met Harel-

beke en Hulste, werd hij bestendig afgevaardigde met 

bevoegdheid voor personeel, sport en  vrije tijd. Ook bij 

de aanleg van het Gaverdomein was hij als deputé nauw 

betrokken.

Van deze man, begaafd en bezield met zijn inzet voor 

al zijn medemensen, werd lovend gezegd: ”Palmer, die 

is altijd bezig!”. Als één van zijn belangrijkste verwezen-

lijkingen vermeldt hij dat hij als burgemeester de ini-

tiatiefnemer was van de plaatselijke gemeenteschool, 

waardoor hij ietwat in onmin raakte met de kerkelijke 

autoriteiten. Ook de uitbreiding van het dorp Bavik-

hove, met de Tuinwijk en het Koeksken, heeft hij door 

passende aankopen en verkavelingen zo kunnen sturen 

dat de dorpsfeer en de rust behouden bleven. Gedurende 

65 jaar was Palmer schatbewaarder van de ‘Bond der 

gepensioneerden’ en stond hij tussen hen om deel te 

nemen aan de vele activiteiten. Ook van de plaatselijke 

dorpsfanfare was hij jarenlang de inspirerende voorzitter.

Eindelijk kwamen wij toch met een vraagje op de prop-

pen. Of hij wel eens tijd vond om zijn mooi dorpje van 

heel ver te bekijken? Dat deed hij inderdaad meerdere 

malen. Dat gebeurde dan in het kader van de CM-reizen. 

Zo mocht hij zes keer zijn dorpje aan de Leie vergelijken 

met een Zwitsers dorpje in de bergen en acht keer bracht 

hij te Lourdes aan de Gave de groeten van de heilige 

Maurus aan Maria.

Zijn vrouw Jeanine had ons meerdere keren van koffie 

voorzien om de sfeer gezellig te houden. Toen wij weg-

gingen hebben wij ze beiden stevig de hand geschud, niet 

zomaar, maar vol achting, bewondering en dankbaarheid. 

En dat deden wij ook in naam van onze talrijke lezers. 

Hadden wij maar meer zulke gedreven mensen in ons 

midden!

Artikel: Marcel Callewier & Joris Decavele 

Foto: Willy Demeulemeester

U AAN HET WOORD

BIOGRAFIE
Naam: Palmer Rosseel

Geboortedatum: 07/07/1926

Gehuwd met Jeanine Devos

Vader van 8 kinderen

Beroep: politiek mandataris

Hobby’s: fietsen, tuinieren, sociaal dienstbetoon
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U AAN HET WOORD

WIE IS WIE? 

Deze foto werd genomen tussen 1946 en 1958 in herberg ‘Den Doorn’ 
in de Wagenweg in Harelbeke. Maar wie zie je hier een partijtje golf-
biljart spelen? 

Stuur de oplossing door via mail naar het onthaal van één van de LDC’s.

Oplossing foto april-juni 2018:

De soldaat op de foto was Jules Decavele. 

Met dank aan Joris Decavele voor het insturen van de oplossing.

In de vorige PG is er een foutje geslopen:

De persoon links op de foto was Leopold Vandebuerie.
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ZOMERSE SALADE
Gerookte eendenborst met vijgensalade

Voor 4 personen

- 300g gemengde salade

- Een handvol raketsalade

- 200g gerookte eendenborst in plakjes

- 1 eetlepel balsamicoazijn

- 4 eetlepels olijfolie

- 6 verse vijgen

-	 30g	pijnboompitten

- Peper en zout

1. Verdeel de salade over de borden en schik er 
de eendenborst op.

2. Vermeng de balsamicoazijn met de olijfolie en 
het zout.

3.	Meng	de	vinaigrette	onder	de	salade.

4. Snij de vijgen in vier en schik ze op het bord.

5.Bestrooi	de	salades	met	de	pijnboompitten	en	
kruid alles met peper.

WIST JE DAT...
... er een kookclub start in LDC De Vlinder die maan-
delijks samenkomt om lekkere verse gerechten te 
maken en dan natuurlijk samen te smullen. Deze 
salade stond al eens op het menu. Wil je graag aan-
sluiten bij de kookclub? Neem dan contact op met 
LDC De Vlinder.

WEERSPREUKEN
JULI 

• Begin juli regenach-
tig weer, vier weken 
regen ongeveer.

• Sint-Kiliaan (8/7) stelt 
de eerste maaier aan.

• Mistsluiers in de 
vroege nacht geven julidagen in volle pracht.

• Als het in juli druppelen gaat, geen enkel blaadje droog 
laat.

AUGUSTUS

• Op Sint-Abel (5/8) bakt men vlaaien en gapen de boeren 
en de kraaien.

• Koert de duif volop in de morgenstond, vast en zeker dat 
ze mooi weer verkondt.

• Zie naar het weer van Sint-Hippoliet (13/8) ‘t herhaalt zich 
dikwijls, wat dan ook geschiedt.

• Augustus doet het fruit rijpen, september laat het pluk-
ken.

SEPTEMBER

• Het weer staat vast, als stil en koes, de kattepoes haar 
snoetje wast.

• Woelt in de modder het zwijn, ‘t zal zeker voor vandaag 
nog een schoon weertje zijn.

• In september vliegen grote wolken spreeuwen naar hun 
slaapplaatsen om te geeuwen.

• De dagen worden korter, bleker en slomer, op de laatste 
dag van de zomer.

Tekst: Willy Verhenne 

Cartoon: Marcel Callewier
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BRANDVEILIGHEID IN 
APPARTEMENTSGEBOUWEN
Jaarlijks sterven in België tientallen mensen bij een 
woningbrand. In 2015 waren er dat 32, en in dit aantal is 
er nog geen rekening gehouden met slachtoffers die later 
aan de opgelopen verwondingen  zijn overleden. Onge-
veer de helft van de dodelijke slachtoffers was ouder dan 
65 jaar.

Niet alleen het voorkomen van brand maar ook de reactie 
bij het uitbreken ervan is  levensbelangrijk. Dit geldt in het 
bijzonder voor appartementsgebouwen. Deze hebben, in 
vergelijking met een eengezinswoning, minder en andere 
vluchtwegen. Veilig buiten geraken bij brand, kan van op 
de verdiepingen meestal alleen via een trap. Een tijdige 
alarmering (rookmelders!) en het kennen van de evacu-
atiemogelijkheden (trappen, maar ook terrassen of bal-
kons die bereikbaar zijn voor de brandweer) zijn aldus 
cruciaal.

Enkele raadgevingen

Bij brand of rook in uw appartement:

Doe indien mogelijk de deur dicht van de kamer waar de 
brand is. Verlaat uw appartement en doe de deur van 
uw woning dicht. Neem uw sleutel en een draagbare 
telefoon of gsm mee. Bij duisternis kan een zaklamp ook  
zeer nuttig zijn.

Waarschuw zoveel mogelijk de andere bewoners (bv. 
via de rode alarmknop in de gang) en vlucht langs de 
trap naar buiten. Indien u niet zonder hulp de trap kunt 
gebruiken, blijf dan op de overloop en probeer iemand 
te verwittigen dat u zich daar bevindt.

Bel dan zo vlug mogelijk 112 en geef alle nodige inlichtin-
gen. Wacht buiten de komst van de brandweer af.

Bij brand of rook in de hal, de gangen of het 
trappenhuis:

Als de traphal niet meer bruikbaar is door rook of hitte, 
blijf dan in uw woning.

Houd uw voordeur dicht en leg desnoods een (licht voch-
tige) doek aan de onderkant van de deur om de rook 
buiten te houden.

Open een raam waar u de aandacht van buren of brand-
weer kunt trekken of gebruik, indien beschikbaar, het 
vluchtterras.

Het gebruik van een brandtrap of noodladder is een aller-
laatste hulpmiddel.

Voorkomen is nog steeds beter dan blus-
sen. Hoe vermijdt u de belangrijkste brand-
oorzaken?

Rook niet als u slaperig bent, of beter nog: rook niet in 
huis.

Blijf bij jouw potten en pannen als u kookt.

Zorg voor een veilig snoer bij uw elektrische toestel-
len; schakel de toestellen volledig uit na gebruik  (geen 
waakstand).

Laad elektrische toestellen alleen op overdag en als u 
thuis bent.

Reinig regelmatig uw huishoudtoestellen; ook de filter 
van de dampkap en de droogkast.

Plaats geen brandbare materialen in de buurt van ver-
warmingstoestellen.

Laat brandende kaarsen niet onbewaakt.

Joris Decavele

U AAN HET WOORD
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HET ZOMERUUR
Bij het verschijnen van dit nummer van de Parettegazette 
leven wij reeds sedert ongeveer 90 dagen opnieuw vol-
gens het zomeruur. In de nacht van zondag 25 maart 
(Palmzondag) werd de klok om 2 uur immers doorge-
draaid naar 3 uur. Alhoewel de ene mens daar meer 
last van heeft dan de andere, zal de aanpassing dus wel 
achter de rug zijn. Maar waarom doen wij dit en wat zijn 
de mogelijke gevolgen?

Het is een Europese richtlijn uit 1996 die bepaalt dat tij-
dens het laatste weekend van maart het zomeruur ingaat 
en dat tijdens het laatste weekend van oktober terug 
naar het winteruur overgeschakeld wordt.

Historiek
Benjamin Franklin, die als Amerikaans afgevaardigde in 
Parijs verbleef, zou zich reeds in 1784 geërgerd hebben 
aan het feit dat  het om zes uur ‘s morgens reeds volop 
licht was en dat iedereen nog te bed lag. Hij maakte de 
bedenking dat men beter wat vroeger de dag zou begin-
nen om aldus ’s avonds te besparen op kaarsen en lamp-
olie.

Ook tijdens de twee wereldoorlogen leefden wij volgens 
de Duitse klok, maar in 1946 werd weer gewoon overge-
schakeld naar de normale tijd.

Maar tijdens de oliecrisis in 1977 werd opnieuw beslist 
om de zomertijd in te voeren en verplichtte de Europese 
Unie in 1996 de lidstaten om het zomeruur in te scha-
kelen.

Al deze maatregelen werden steeds genomen met de 
bedoeling om energie uit te sparen en ook wel om de 
vrije tijd ‘s avonds in daglicht te kunnen doorbrengen.

Het uur als tijdseenheid
De oude Egyptenaren en ook de oude Grieken en Romei-
nen verdeelden de dag (tijd tussen zonsopgang en zons-
ondergang) in  12 uren; ook de nacht werd in 12 uren 
verdeeld.  Dit had als gevolg dat de uren niet altijd even 
lang duurden; er was een verschil tussen dag en nacht 
en ook overdag duurden in de zomer de uren langer dan 
in de winter. 

Later werd het volledige etmaal in 24 uren ingedeeld.

Opmerking: De uitdrukkingen “de zon komt op” en “de 
zon gaat onder” zijn strikt genomen eigenlijk verkeerd. 
Het is immers de aarde die, tijdens haar baan rond de 
zon (duurt één jaar), ook om haar as draait (duurt één 
dag). Aldus zou men, als  bij ons “de zon opkomt”, moeten 
zeggen: “wij draaien ons voor de zon”; en als bij ons “de 
zon ondergaat”,  zou men moeten zeggen: “wij draaien 
ons  weg van de zon”.

De juiste tijd
Voor ons land werd in 1892 de Greenwich Mean Time 
(GMT) ingevoerd als de standaardtijd. Op het moment 
dat de nulmeridiaan (de meridiaan van Greenwich) lood-
recht onder de zon komt te staan is het precies 12 uur ’s 
middags (volgens het zomeruur is het dan echter reeds 
13 uur). Deze GMT werd aanvankelijk als de universele 
tijd aanvaard. Op basis daarvan werd de aardbol in 24 
tijdzones ingedeeld. 

In 1972 werd de GMT vervangen door de Coordinated 
Universal Time (UTC). Deze nieuwe standaardtijd is geba-
seerd op  een atoomklok  waarbij het verschil, dat door 
de vertraging van de aardrotatie veroorzaakt wordt, 
gecompenseerd wordt. Dit gaat echter slechts over een  
fractie van één seconde. 

Ook in België werd in de praktijk de UTC standaardtijd 
gebruikt, de wet werd evenwel niet aangepast en wette-
lijk was de GMT nog steeds de standaardtijd. Deze tegen-
spraak tussen praktijk en wet had, bij het regelen van 
eventuele conflicten, voor problemen kunnen zorgen. 
Kamerlid Leen Dierick diende ter zake onlangs een wets-
voorstel in om de wet aan te passen aan de praktijk. Deze 
wet, die nu dus ook de UTC als standaardtijd stelt, werd 
op 3 mei jongstleden goedgekeurd.

Gevolgen
Of het invoeren van de zomertijd de doelstellingen haalt, 
is voer voor discussie. Het blijkt dat de energiebespa-
ring verwaarloosbaar is en dat ook het genieten van een 
langere vrije avond geen grote rol speelt. Tegenstanders 
wijzen ook op het aanpassen van onze biologische klok 
aan de tijdswijziging. 

En als we weerman Frank Deboosere mogen laten beslis-
sen: “Aan de tijd moet niet geprutst worden!”.

Joris Decavele

U AAN HET WOORD
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200 JAAR HEILIGE-
DOORNRELIKWIE IN 
HARELBEKE
De relikwie van de Heilige Doorn wordt beschouwd als 
een fragment van de doornenkroon van Jezus Christus. 
De Sint-Salvatorkerk van Harelbeke is één van de drie Bel-
gische kerken die in het bezit zijn van een Heilige-Doorn-
relikwie. 

Op 7 april 1818 bracht de uit Harelbeke afkomstige Pieter 
Willem Carpentier een bezoek aan zijn geboortestad. Hij 
bekleedde nu een hoge functie aan het aartsbisdom van 
Praag en zoals het paste bij zijn rang, kwam hij niet met 
lege handen. Als geschenk voor zijn geestelijke vader 
pastoor Deschryver bracht hij een houten kistje met 
schildpadbekleding mee. Het was versierd met stukken 
van verguld zilver en bevatte onder meer de relikwieën 
van enkele heiligen. De voornaamste schat die echter in 
dat kistje zat, was het takje van de doornenkroon van 
Christus.

Bij akte van 11 mei 1818 werd deze kostbare schat aan 
de kerk van Harelbeke geschonken, samen met de bijho-
rende echtheidsbrieven. Willem Carpentier stelde wel 
enkele voorwaarden. Eén ervan was dat men aan de bis-
schop de toestemming moest vragen om de relikwie in 
het openbaar te vereren. De kerkraad maakte er geen 
probleem van om de gestelde voorwaarden te onder-

schrijven. Op 5 juli 1823 gaf het bisdom zijn toestemming 
om de Heilige Doorn te vereren. Van het doorntakje werd 
een fragment afgebroken en in een afzonderlijke reliek-
houder gesloten om ermee te zegenen. 

De eigenlijke verering van de Heilige Doorn kwam pas tien 
jaar later: op Aswoensdag 20 februari 1833 werd hij voor 
het eerst uitgestald. Voortaan werd de relikwie bewaard 
in het tabernakel van het parochiealtaar en kwam men in 
de kerk van Harelbeke ‘dienen’ en liet men zich zegenen 
om verlost te worden van hoofdpijnen.

Pastoor Eduardus Verraes liet in 1881 de Heilige Doorn 
uit het schrijn nemen en plaatsen in een neogotische 
cilindervormige reliekhouder. De translatie gebeurde op 
22 juni 1882 door Mgr. Jean Joseph Faict, bisschop van 
Brugge.

De Heilige-Doornprocessie

In 1883 ging in Harelbeke voor het eerst de Heilige-Doorn-
processie uit. In 1958 werd de processie onder deken 
Gerard Vandeputte volledig vernieuwd en kreeg hij een 
hogere kunstwaarde. Vanaf dan sprak men van de ‘oude’ 
en de ‘nieuwe’ processie. Dit evenement trok ieder jaar 
veel bezoekers naar Harelbeke. In 1973 ging de processie 
voor de laatste maal uit. Een gebrek aan financiële mid-
delen en het niet meer vinden van de nodige figuranten 
lagen hiervan aan de basis. In 1989, ter gelegenheid van 
het Pauwelynjaar, besloot deken Wilfried Aneca de reli-
kwie bestendig in de kerk uit te stallen, zodat zij iedere 
dag kan worden vereerd. De rechter zijbeuk van de kerk 
werd ingericht als Heilige-Doornkapel. 

De Roede van Harelbeke (DV)

U AAN HET WOORD
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WIELERJAAR OP DE WEG: 
EEN TERUGBLIK
Na het veldritseizoen komen de wegrenners uit hun win-
terslaap. In januari trekken zij naar de warme landen, om 
hun conditie weer op punt te stellen. De eerste wedstrijd 
bij ons is nog altijd de Omloop het Nieuwsblad. Het was 
nog bitter koud (2 graden) toen de renners vertrokken. 
Na de muur van Geraardsbergen reden een tiental ren-
ners weg. Astana was in het voordeel met nog drie ren-
ners vooraan. Met nog een tiental km te gaan, reed de 
Noor Valgren Andersen weg en won deze wedstrijd. De 
beste Belg was Sep Vanmarcke op de 3de plaats.

De volgende dag stond Kuurne-Brussel-Kuurne op de 
planning. Hier kregen we een massaspurt, die gewonnen 
werd door de Nederlander Dylan Groenewegen voor de 
Franse kampioen Arnaud Demare.

De renners trokken niet veel later naar ‘warmere oorden’. 
Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico zijn de ideale voorberei-
ding op de Vlaamse kasseikoersen.

De eerste wedstrijd terug in België was de E3 prijs Harel-
beke. De organisatoren hadden er alles aan gedaan om 
er een mooie dag van te maken voor de wielerliefhebber. 
Spijtig genoeg had het weer niet zo zijn best gedaan. Het 
was nog altijd koud, met onderweg hier en daar een bui. 
Alle renners waren vertrokken en maakten er een mooie 
en boeiende strijd van. De wedstrijd over 206 km werd 
echter een beetje ontsierd door een massale valpartij, 
net toen de ploeg Quick Step Floors de koers open brak. 
Alle favorieten waren vooraan, uitgezonderd de kam- 
pioen van België en Sep Van Marcke. Ondertussen waren 
2 ploegmaten van Quick Step ontsnapt. Niki Terpstra en 
Yves Lampaert maakten het de achtervolgers bijzonder 
moeilijk: seconde per seconde slopen ze weg. Ze geraak-
ten tot op bijna 1 minuut van de wereldkampioen Peter 
Sagan, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven en Benoot. 
Dan kreeg Lampaert een klop van de hamer (de koude 

en de honger speelden hem parten) en moest zijn mede-
vluchter laten rijden. Terpstra stond er alleen voor in de 
laatste 25km met daarin nog een paar stevige beklimmin-
gen. De anderen kwamen nu heel dicht en de ploegmaten 
van Terpstra, Philippe Gilbert en Stybar Zdenek sprongen 
op het wiel van iedereen die probeerde naar Terpstra 
toe te rijden. Ondertussen was de vluchter Deerlijk al 
voorbij en kwam hij Harelbeke binnen met een tiental 
seconden voorsprong. Terpstra bewees wat een sterke 
renner hij is. Hij wilde niet begeven en nam zelfs op de 
plaatselijke omloop weer een vijftiental seconden erbij. 
Met deze prachtige solo heeft hij deze E3 prijs op zijn pal-
mares mogen schrijven. Alle toeschouwers, zowel langs 
de weg, of voor de tv waren het er over eens. De sterkste 
had gewonnen! Zijn ploegmaat Gilbert werd dan nog 2de 
voor de winnaar van vorig jaar Van Avermaet. 

Twee dagen later hadden we dan Gent-Wevelgem. Hier 
gingen ze met een dertigtal naar de meet en was de 
wereldkampioen Sagan de snelste voor Elia Viviani. Nog 
eens 3 dagen later op woensdag hadden wij Dwars door 
Vlaanderen. Opnieuw een zware wedstrijd omwille van 
het barre weer. Veel renners haalden de aankomst niet. 
De koers werd beslecht met 5 vluchters, waaronder Lam-
paert en Vanmarcke. Een van de vluchters probeerde nog 
weg te sprinten op 1 500m van de meet, maar Lampaert 
haalde hem terug en sprong toen zelf. Die sprong bleek 
voor de andere de ‘doodsteek’, Lampaert kwam in Ware-
gem als eerste over de meet.

Ziedaar, beste wielerliefhebber, een klein overzicht van 
de wedstrijden dicht bij ons. Tot een volgende keer! 

Werner Verbeke 

U AAN HET WOORD
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DIENSTVERLENING

ETEN & DRINKEN

Restaurant
Elke weekdag serveren wij je een gezonde 
maaltijd waarbij je kan kiezen tussen een dag-  
of weekmenu voor de prijs van €7,20.

In LDC De Parette en LDC De Vlinder kan je 
ook kiezen voor biefstuk friet voor €9,30.

Je reserveert je maaltijd vóór 9u bij 
het onthaal van één van de drie LDC’s. 
Het wekelijkse menu is te vinden op  
www.zbharelbeke.be of aan het onthaal.

Cafetaria
LDC De Parette:  
Dagelijks van 10u00 tot 12u00 
en van 14u00 tot 18u00.

DH De Rijstpekker:  
Op weekdagen van 14u00 tot 17u00.

LDC De Vlinder:  
Dagelijks van 14u00 tot 17u00.  
Op donderdag ook open van 9u30 tot 12u00. 
Op zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30.

LICHAAMSVERZORGING VOOR 60-PLUSSERS 
UIT HARELBEKE

Voetverzorging: 
Voordeeltarief (4 beurten): €12,50. 
Vanaf de 5e beurt: €15. 
Ontspannende voetmassage: €15,50.

Manicure:
Manicure: €12,70. 
Korte manicure: €6,40. 
Lakken vinger- of teennagels: €3,20.

Epilatie:
Wenkbrauwen: €6,40. 
Bovenlip: €6,40. 
Wenkbrauwen en bovenlip: €10,60. 
Wenkbrauwen, bovenlip en kin: €12,70. 
Volledig gezicht: €16,50.

Haarverzorging:
Elke dinsdagmiddag in LDC De Parette. De prijzen zijn afhan-
kelijk van de kappersbehandeling (snit, watergolf, permanent, 
kleuring, …).

Bad of douche:
Zonder hulp: €1,50.  
Met hulp: €3. 
Je brengt zelf zeep, shampoo en een handdoek mee. Gelieve 
op voorhand te reserveren aan het onthaal van één van de 
lokale dienstencentra.

ONTHAAL LDC DE PARETTE 
Ma-do: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Vrij: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00

 056 73 51 80

 deparette@zbharelbeke.be

ONTHAAL DH DE RIJSTPEKKER
Ma-do: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Vrij: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00

 056 73 52 70

 derijstpekker@zbharelbeke.be

ONTHAAL LDC DE VLINDER
Ma-do: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00 
Vrij: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u00

 056 73 53 90

 devlinder@zbharelbeke.be

LET OP!  Het telefoonnummer van LDC De 
Parette is gewijzigd! Je kan ons contacteren 
op 056 73 51 80.
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DIENSTVERLENING

WIJ KOMEN BIJ JOU

Allo allo De Parette
Vrijwilligers bellen je op vaste tijdstippen op voor een 
babbel.

Spring eens binnen 
(i.s.m. Rode Kruis Harelbeke)
Een vrijwilliger brengt je op regelmatige tijdstippen een 
bezoekje thuis.

De Harelbeekse poetsdienst
Ben je 65+ of zorgafhankelijk, dan kan je beroep doen 
op de poetsdienst.

Maaltijden aan huis
Kan je zelf niet meer instaan voor het bereiden van je 
maaltijd en je niet meer verplaatsen naar een lokaal 
dienstencentrum, dan kan je een maaltijd thuis geleverd 
krijgen.

Warme maaltijden op weekdagen: €7,40 (of €6,80 bij 2 
maaltijden op hetzelfde adres).

Diepvriesmaaltijden in het weekend: €6,70 (of €6,10 bij 
2 maaltijden op hetzelfde adres).

Personenalarmtoestel
Als extra veiligheid bij noodsituaties te huur  
(€18,50/maand).

Boodschappendienst
Kan je niet meer zelfstandig je wekelijkse boodschappen 
doen, dan levert een vrijwilliger die voor jou aan huis. 
Je kan beroep doen op de boodschappendienst.  Je kan 
ons contacteren op 056 89 91 00.

Minder Mobielen Vervoer
Voor personen die minder mobiel zijn: senioren, perso-
nen in een sociale noodsituatie of mensen die moeilijk 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kan 
er vervoer aangevraagd worden voor een bezoek aan de 
bibliotheek,  de winkel, bezoek aan de LDC’s, … 

We beschikken over een volledig aangepaste minibus 
voor personen die rolstoel gebonden zijn. Je kan je rit 
aanvragen op het nummer 056 89 91 00.

Lidgeld: €10 per jaar.

Prijs per rit: €0,30/km plus €0,50 administratiekosten 
met een minimumprijs van €3,50/rit.
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DIENSTVERLENING

ZORGBEDRIJF HARELBEKE INTRODUCEERT DE ZORGLIJN! 

Onze (toekomstige) klanten, gasten, bewoners zijn belangrijk voor ons. We willen je dan ook goed informeren. We 
beschikken immers over een ruim aanbod aan diensten en voorzieningen, zowel voor de thuiswonende senior als 
voor mensen die op zoek zijn naar een tijdelijk of permanent verblijf. 

Door de zorglijn in het leven te roepen willen we jullie een hogere beschikbaarheid en bereikbaarheid bieden.

Met de zorglijn zullen we de hele dag bereikbaar zijn tijdens de openingsuren van de dienst. We bieden je telefonisch 
de eerste info en regelen dan voor jou een afspraak voor een bureelbezoek of een huisbezoek met één van onze 
thuiszorgcoördinatoren, zoals je wenst! 

Je kan bij de zorglijn terecht voor vrijblijvende info en advies over onze ouderenzorg. Wil je graag maaltijden aan huis, 
wens je gebruik te maken van het Minder Mobielen Vervoer of de boodschappendienst? Wil je weten hoe een dag 
in het dagverzorgingscentrum verloopt of hoe je in één van onze woonzorgcentra komt wonen? 

Dan kan je vanaf 3 september contact opnemen met de zorglijn op het nummer 056 89 91 00 of via  
zorglijn@zbharelbeke.be.

WOONZORGLOKET (GELDIG TOT 31 AUGUSTUS)
LDC De Parette: maandag, dinsdag & donderdag  
LDC De Vlinder: woensdag  & vrijdag 

  8u30 - 12u00

  De Parette : 056 73 51 80

  De Vlinder : 056 73 53 90

  woonzorg@zbharelbeke.be

DE ZORGLIJN
  Ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

 Vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

  056 89 91 00

  zorglijn@zbharelbeke.be

meer informatie over onze diensten op:  
www.zbharelbeke.be 

NIEUW VANAF 3 SEPTEMBER!

HARELBEKE
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LDC DE PARETTE

SPORT 
• Turnen: maandag/10u15-

11u15/€1,50 per les (per halve  
of hele reeks), niet in schoolvak.

• Petanque: maandag & 
donderdag/13u45/gratis

• Pingpong: woensdag/14u00/gratis

• Line-dance: donderdag/14u30/€1 
per les (per halve of hele reeks)

ONTSPANNING 
• Scrabble: dinsdag/14u00/gratis

• Biljart: maandag, woensdag & 
donderdag/14u00/€0,50 per  
 20 min.

• Kaarten & Rummikub: 2 keer per 
maand op vrijdag  
(zie kalender)/14u00/gratis

• Wiezen: woensdag/14u00/gratis

• Bingo: laatste 
maandag/14u00/€2,80

• Breien: maandag/13u30/gratis 

VORMING 
• Computerhoek: elke weekdag/

openingstijden LDC/gratis

• Tekenen: maandag/9u30-11u00/
gratis

• Frans beginners: vrijdag /9u00-
10u15/€2,50 per les (per halve  
of hele reeks)

• Frans gevorderden: vrijdag/10u15-
11u30/€2,50 per les (per halve  
of hele reeks)

• Gebruikersgroep tablet: vrijdag  
7 september/9u00/€1,50

DH DE RIJSTPEKKER

SPORT 
• Wandelvoetbal: dinsdag 4 september –  

23 oktober/10u30-11u30/€17,50/Sporthal Bavikhove

• Turnen op muziek: woensdag 5 september  -  
24 oktober/10u00-11u00/€10,50

• Yoga: donderdag 6 september – 25 oktober/ 
10u00-11u00/€24,50

• Zitdansen: donderdag 20 september /14u00-
15u00/€2,50 per les

• Pingpong: vrijdag/14u00/gratis

ONTSPANNING
• Breien & haken: dinsdag/13u30/gratis

• Koffieklets: 3de woensdag/14u00/€2,50

• Kaarting: 4de donderdag/14u00/gratis

LDC DE VLINDER

SPORT 
• Petanque: dinsdag en vrijdag/13u45/gratis

• Zumba: donderdag 13 september – 20 december/ 
10u00-11u00/€32,50

ONTSPANNING 
• Bridge: vrijdag/14u00/gratis

• Kaarten: donderdag/14u00/gratis

• Schaken: donderdag/14u00/gratis

VORMING
• Gebruikersgroep smartphone:  

derde woensdag/9u00/€1,50

Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De correcte 
data kan je steeds raadplegen via de 

kalender of via het onthaal van de lokale 
dienstencentra.

VAST AANBOD
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JULI 2018

SCHEUR ME UIT!

DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 2/07

09u30 Tekenen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 3/07 14u00 Scrabble 13u30 Brei- en haakclub
13u45 Petanque

14u00 WhatsApp: communicatie 
via smartphone

wo 4/07
13u45 Fietsen

14u00 Wiezen

do 5/07

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 6/07 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 7/07

zo 8/07

ma 9/07

09u30 Tekenen

13u30 Breien/ leren werken met 
YouTube

13u45 Petanque

14u00 Biljart

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 10/07 14u00 Scrabble 13u30 Brei- en haakclub

13u45 Petanque

13u30 Gezondheidsconsultaties

14u00 Zomerfilm

wo 11/07

LDC De Parette en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag.  
De cafetaria is open.

DH De Rijstpekker, het 
restaurant en cafetaria zijn 
gesloten wegens feestdag.

LDC De Vlinder en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag.  
De cafetaria is open.

do 12/07

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 13/07 14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 14/07

zo 15/07
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JULI 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 16/07

09u30 Tekenen
14u00 Film 'Allez Eddy' (80 +)

13u30 Koopjesjacht
13u30 Breien/ leren werken met 

YouTube

14u00 Koopjesjacht13u45 Petanque/Koopjesjacht

14u00 Biljart

di 17/07 14u00 Scrabble 13u30 Brei- en haakclub
09u30 Tour de France-dag

13u45 Petanque

wo 18/07 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Koffieklets wordt ijssalon 14u00 Café Congé

do 19/07

10u00 Fietsdagtocht

14u00 Schaken/kaarten
13u45 Petanque

14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 20/07 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 21/07

zo 22/07

ma 23/07

09u30 Tekenen
08u30 Koffiehoekje

13u30 Breien

13u45 Petanque
14u00 Tentoonstelling

14u00 Biljart

di 24/07 14u00 Scrabble 13u30 Brei- en haakclub
13u45 Petanque

14u00 Zomerfilm/tentoonstelling

wo 25/07 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Tentoonstelling

do 26/07

13u30 Wandelen

14u00 Kaarting 14u00 Tentoonstelling/schaken/
kaarten

13u45 Petanque

14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 27/07 14u00 Kaarten & Rummikub 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Tentoonstelling/bridge

za 28/07 14u30 Tentoonstelling

zo 29/07 14u30 Tentoonstelling
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JULI/AUGUSTUS 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 30/07

09u30 Tekenen

Dorspshuis De Rijstpekker 
is gesloten tem woensdag 
15/08/2018.

08u30 Koffiehoekje
13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 31/07 14u00 Scrabble 13u45 Petanque

wo 1/08
13u45 Fietsen

14u00 Wiezen/biljart/pingpong

do 2/08

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 3/08
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 4/08

zo 5/08

ma 6/08

09u30 Tekenen

Dorspshuis De Rijstpekker 
is gesloten tem woensdag 
15/08/2018.

08u30 Koffiehoekje
13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 7/08 14u00 Scrabble
13u45 Petanque

14u00 Zomerfilm

wo 8/08 14u00 Wiezen/biljart/pingpong

do 9/08

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 10/08 14u00 Kaarten & Rummikub
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 11/08

zo 12/08
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AUGUSTUS 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 13/08

09u30 Tekenen

Dorspshuis De Rijstpekker 
is gesloten tem woensdag 
15/08/2018.

08u30 Koffiehoekje
13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 14/08 14u00 Scrabble 13u45 Petanque

wo 15/08

LDC De Parette en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag. 
De cafetaria is open.

DH De Rijstpekker, het res-
taurant en de cafetaria zijn 
gesloten wegens feestdag.

LDC De Vlinder en het 
restaurant zijn gesloten 
wegens feestdag.  
De cafetaria is open.

do 16/08

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 17/08 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 18/08

zo 19/08

ma 20/08

09u30 Tekenen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 21/08 14u00 Scrabble 13u30 Brei- en haakclub

13u45 Petanque

13u30 Gezondheidsconsultaties

14u00 Zomerfilm

wo 22/08
13u45 Fietsen 13u00 Gezondheidsconsultaties

14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Koffieklets wordt ijssalon 

do 23/08

13u30 Wandelen

14u00 Kaarting 14u00 Schaken/kaarten
13u45 Petanque

14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 24/08 10u30 Zomerbrunch 14u00 Pingpong
13u45 Petanque

14u00 Bridge

za 25/08

zo 26/08
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AUGUSTUS/SEPTEMBER 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 27/08

09u30 Tekenen

09u00 Cursus Facebook

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Biljart

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 28/08 14u00 Scrabble 13u45 Petanque

wo 29/08 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Pingpong 14u00 Minigolf

do 30/08

13u45 Petanque

14u00 Schaken/kaarten14u00 Biljart

14u30 Linedance

vr 31/08 14u00 Kaarten & Rummikub
13u45 LDC De Vlinder

14u00 Petanque

za 1/09 Bridge

zo 2/09

ma 3/09

09u30 Tekenen

14u00
Infomoment  
hulpmiddelen bij  
dementie

09u00 Cursus Facebook

10u15 Proefles turnen

13u30 Breien/online een  
fotokalender maken

13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 4/09 14u00 Scrabble
10u30 Proefles wandelvoetbal

13u45 Petanque
13u30 Brei- en haakclub

wo 5/09
14u00 Wiezen/biljart/pingpong

10u00 Proefles turnen op muziek 14u00 Creaworkshop: boeken 
kaften13u45 Fietsen

do 6/09

13u45 Petanque

10u00 Yoga 14u00 Schaken/kaarten14u00

Biljart/Voordracht 
Vlaams-Amerikaanse 
geschiedenis in de  
Far West periode

14u30 Proefles linedance

vr 7/09

09u00 Gebruikersgroep tablet/ 
Frans voor beginners 11u45 Grootmoederskeuken

11u45 Grootmoederskeuken

10u15 Frans voor gevorderden
13u45 Petanque

11u45 Grootmoederskeuken
14u00 Pingpong

14u00 Bridge14u00 Film Eat, Pray, Love/  
Kaarten & Rummikub

za 8/09

zo 9/09
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SEPTEMBER 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 10/09

09u30 Tekenen
09u00 Cursus Facebook10u15 Turnen

13u30 Breien/Online een  
fotokalender maken

14u00 Lachsessie13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 11/09 14u00 Scrabble/ inschrijvings- 
namiddag CVO

10u30 Wandelvoetbal

13u45 Petanque13u30 Brei- en haakclub

14u00 Afsluit 'Kaffieplezier ip 't 
plankier'

wo 12/09 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek 14u00 IJscafé café

do 13/09

13u45 Petanque

10u00 Yoga

10u00 Proefles zumba

14u00 Biljart
14u00

Infomoment omgaan 
met dementie/schaken/
kaarten14u30 Linedance

vr 14/09
09u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden 14u00 Bridge

za 15/09 14u00 Kunstzomerroute

zo 16/09 14u00 Kunstzomerroute

ma 17/09

09u30 Tekenen
09u30 Lessenreeks Duits op reis10u15 Turnen

13u30 Breien

14u00 Gezondheidsconsultaties13u45 Petanque

14u00 Biljart

di 18/09 14u00
Scrabble/ Gedichtenna-
middag 'Over leven en 
afscheid'

8u30 Crea: plantenhouder  
in macramé

13u45 Petanque9u00 Werken met Android 
smartphone en tablet

10u30 Wandelvoetbal

13u30 Brei- en haakclub

wo 19/09
13u45 Fietsen 10u00 Turnen op muziek

09u00 Gebruikersgroep  
smartphone14u00 Wiezen/biljart/pingpong 14u00 Koffieklets

do 20/09

13u45 Petanque
10u00 Yoga

10u00 Zumba

14u00 Biljart 14u00 Schaken/kaarten

14u00 Zitdansen (80 +)14u30 Linedance 14u00 Infomoment  
jongdementie

vr 21/09

09u00 Frans voor beginners 8u00 Herfstontbijt met  
wandeling 13u45 Petanque

10u15 Frans voor gevorderden
14u00 Pingpong 14u00 Kookclub/bridge14u00 Kaarten & Rummikub

za 22/09

zo 23/09 14u00 Kunstzomerroute
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SEPTEMBER 2018
DATUM UUR LDC DE PARETTE UUR DH DE RIJSTPEKKER UUR LDC DE VLINDER

ma 24/09

09u30 Tekenen

13u00 Gezondheidsconsultaties

09u30 Lessenreeks Duits op reis

10u15 Turnen

13u30 Breien

13u45 Petanque

14u00 Op stap door Hulste  
vroeger en nu (80 +)

14u00
Biljart/bingo/Infomoment 
buddywerking dementie 
'Het Ventiel'

14u30 Gezondheidsconsultaties

di 25/09 14u00 Scrabble

9u00 Werken met Android 
smartphone en tablet

13u45 Petanque10u30 Wandelvoetbal

13u30 Brei- en haakclub

wo 26/09 14u00 Wiezen/biljart/pingpong 10u00 Turnen op muziek

do 27/09

13u30 Wandelen
10u00 Yoga 10u00 Zumba

13u45 Petanque

14u00 Biljart
14u00 Kaarting 14u00 Schaken/kaarten

14u30 Linedance

vr 28/09

09u00 Frans voor beginners

14u00 Pingpong
11u30 Verjaardagsfeest LDC  

De Vlinder wordt 2 jaar!
10u15 Frans voor gevorderden

13u45 Petanque14u30 Kaffieboale

za 29/09

zo 30/09 14u00 Kunstzomerroute
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ACTIVITEITENAANBOD

UITPAS ZUIDWEST… 
KOM JE HUIS UIT…
Met deze spaar- en voordeelkaart spaar je telkens je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit georganiseerd door lokale 
besturen in Zuid-West-Vlaanderen. De verzamelde punten kan je vervolgens omruilen tegen voordelen. Deze voordelen 
zijn van tijdelijke aard en worden op regelmatige basis hernieuwd.  (www.harelbeke.be/uitpas en www.uitinzuidwest.be)

De UiTPAS kost €3, staat op naam en is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je kan ermee terecht in verschillende gemeenten. 
Een UiTPAS kan je kopen aan het onthaal (met identiteitskaart) van de verschillende LDC’s.

VOOR 5 PUNTEN
• Korting van 2 euro op een reeks van een sportactiviteit LDC De Parette

• Korting van 2 euro op een reeks van een sportactiviteit DH De Rijstpekker

• Korting van 2 euro op een reeks van een sportactiviteit LDC De Vlinder

VOOR 10 PUNTEN
• 1 gratis verwenkoffie per maand in de cafetaria van LDC De Parette

• 1 gratis verwenkoffie per maand in de cafetaria van DH De Rijstpekker

• 1 gratis verwenkoffie per maand in de cafetaria van LDC De Vlinder

VOOR 10 PUNTEN
• 1 gratis infomoment LDC De Parette

• 1 gratis infomoment LDC De Vlinder

• 1 gratis infomoment DH De Rijstpekker

DE NIEUWE UITPAS OMRUILVOORDELEN VAN DE LOKALE DIENSTENCENTRA
GELDIG VAN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018



ACTIVITEITEN
In onze drie LDC’s kan je terecht voor een gevarieerd 
aanbod van activiteiten.  

• Informatie

• Sport en ontspanning 

• Vorming

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan voor elke activiteit inschrijven bij één van de 
drie LDC’s:

• aan het onthaal

• via de telefoon

• via mail

Inschrijven en betalen kan tot ten laatste één week voor 
de activiteit. 

GOED OM WETEN:
• In de eerste week van januari en september kan 

je voor sommige lessenreeksen deelnemen aan 
gratis proeflessen. In de kalender vind je hiervan  
een overzicht.

• Geef bij inschrijving door indien je een suikervrije 
versnapering wenst. Vanaf heden wordt het aanbod 
verruimd waarbij er ook gezondere tussendoortjes 
aangeboden zullen worden.  

• Vraag bij lessenreeksen steeds na of er les is tijdens 
de schoolvakanties. 

• Heb je nog een plaatsje vrij in jouw auto? Geef dit 
gerust door bij inschrijving. Misschien doe je één van 
je (minder mobiele) buren een groot plezier. 

• Na het verstrijken van de deadline kan je inschrijving 
enkel kosteloos geannuleerd worden met een 
doktersbriefje. 

• Je kan voor elke activiteit georganiseerd door de 
LDC’s een UiTPAS-punt sparen aan het onthaal.

• Bij alle infomomenten is er één tas koffie en een 
versnapering inbegrepen in de prijs.

• Wanneer je als vrijwilliger een handje komt 
toesteken tijdens een activiteit heb je recht op één 
drankbonnetje.

LEGENDE

 datum

 plaats

 uur

€  prijs

 inschrijven tegen

+ €    inschrijven en betalen tegen

T  ticketverkoop

i  verdere info

ACTIVITEITENAANBOD

Inschrijven voor de activiteiten kan  
vanaf 25 juni 2018
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INFORMATIE

Infomoment: Hulpmiddelen voor dementie
Bij dementie is het heel belangrijk dat de overgebleven 
mogelijkheden van een persoon met dementie gestimu-
leerd worden. Welke dag zijn we vandaag? Waar heb ik 
mijn sleutels gelaten? Hoe werkt dit toestel? In welke 
kast staan de borden? 

Eenvoudige woningaanpassingen en hulpmiddelen 
kunnen het leven van personen met dementie en hun 
mantelzorgers een stuk aangenamer maken.  De hulp-
middelenkoffer bevat allerlei handvaten en voorbeelden 
die een meerwaarde kunnen betekenen in het dagelijks 
leven van personen met dementie en hun omgeving. 

 maandag 3 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 27 augustus

Infomoment: Jongdementie 
Jongdementie is dementie die zijn aanvang neemt voor 
de leeftijd van 65 jaar.

Anders dan bij dementie op oudere leeftijd is dat de 
dementie vaak start met gedragsveranderingen en 
andere psychische problemen. De diagnose jongdemen-
tie wordt daardoor vaak pas na enkele jaren gesteld. De 
andere kenmerken en het andere verloop van jongde-
mentie zorgt voor andere problemen bij de persoon en 
zijn gezin, en vraagt dus ook een andere aanpak. Sofie 
van De Korenbloem vertelt je er alles over.

 donderdag 20 september

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    donderdag 13 september

Infomoment: Omgaan met dementie
Als vrijwilliger, familie of partner een persoon met 
dementie begeleiden, betekent dat je soms hetzelfde 
verhaal verschillende malen hoort, je eens beschuldigd 
kan worden, je geconfronteerd wordt met angst, onze-
kerheid…

Wanneer iemand dementie heeft, is het belangrijk om 
op een goede manier met deze ziekte om te gaan. Hoe 
kan je de persoon met dementie het beste benaderen? 
Welke signalen kunnen wijzen op dementie? Wat kunnen 
we beter niet doen? Tal van vragen waarop we je een 
antwoord trachten te bieden.

 donderdag 13 september

 LDC De Vlinder

 14u00

€  €2,50

+ €    donderdag 6 september

Infomoment: Het Ventiel – buddywerking 
jongdementie

Jongdementie slaat toe terwijl het actieve leven nog in 
volle gang is en spoelt de vaste grond onder de voeten 
vandaan. Activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, 
worden door de jongdementie langzaam aan onmogelijk. 
Met Het Ventiel willen we ons richten op de activiteiten 
die met een beetje hulp nog wél mogelijk zijn. En die hulp 
bieden is eenvoudiger dan je denkt, en je krijgt er veel 
voor terug. Het Ventiel komt haar werking uitleggen rond 
buddywerking voor jongdementie.

 maandag 24 september

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    maandag 17 september
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SPORT EN ONTSPANNING

Fietsclub LDC De Parette
De eerste en derde woensdag van 
de maand springen we op onze 
tweewieler. We fietsen op 4 juli in 
groep naar Olsene, op donderdag 
19 juli is er de fietsdagtocht (zie 
verder). Ook op 1 en 22 augustus 
(opgepast: vierde woensdag!), 5 en 
19 september trekken we er op uit 
met de fietsclub.

 eerste en derde woensdag

 LDC De Parette

 13u45 (14u00 vertrek)

€  €1

+ €   de dag zelf

Linedancen
Iedere donderdag wordt er in De 
Parette aan linedancen gedaan. 
Je schrijft in per reeks: van 5 juli 
t.e.m. 30 augustus, van 6 septem-
ber t.e.m. 25 oktober of van 8 
november t.e.m. 27 december. Je 
kan ook voor de hele najaarsreeks 
(6 september t.e.m. 27 december) 
inschrijven. Donderdag 6 septem-
ber is een gratis proefles.

 elke donderdag

 LDC De Parette

 14u30

€  €7(reeks juli-augustus of een 
halve reeks), €14 (hele najaars-
reeks)

+ €   1 week voordien of op de 
proefles

Zomerfilm
Omdat je ook wel eens deugd kan 
hebben van een rustige filmna-
middag in de zomer, kan je in juli 
en augustus om de 14 dagen naar 
de film komen kijken. We bieden je 
aan: 

- 10 juli: Marina, over het leven van 
Rocco Granata

- 24 juli: The Broken Circle Break-
down, een intens liefdesverhaal 
waarin noodlot en liefde elkaar 
kruisen

- 7 augustus: 7 Years in Tibet, een 
waargebeurd oorlogsverhaal

- 21 augustus: Zorba the Greek, een 
oscarwinnaar die je je nog lang zal 
herinneren

 dinsdagen 10 & 24 juli  
en 7 & 21 augustus

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  €2,50

+ €   1 dag voordien
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Koopjesjacht
De jacht is weer geopend: koopjes 
in het vizier in Ringshopping Noord 
in Kortrijk. Wij regelen het vervoer. 
Onze minibus vertrekt om 13u30 in 
De Vlinder, daarna stopt hij aan De 
Parette (13u45) en Dorpshuis De 
Rijstpekker (14u). Om 17u pikken 
we iedereen terug op aan het Ring- 
shopping.

 maandag 16 juli

 opstapplaats aan elk LDC

 vanaf 13u30

€  €1,50 (heen en terug)

+ €   maandag 9 juli

Film ‘Allez Eddy’
Het verhaal speelt zich af in 1975, het tijdperk dat 
elke jongen Eddy Merckx wou worden. Ook Freddy, 
het elfjarige wielertalentje en zoon van slager André. 
André heeft echter andere zorgen aan het hoofd want 
de eerste supermarkt opent binnenkort zijn deuren 
in het dorp, een zaak die een bedreiging vormt voor 
de beenhouwerij. Maar Freddy denkt er anders over 
want ter gelegenheid van de opening organiseert de 
supermarkt een wielerwedstrijd. De winnaar van die 
wedstrijd mag Eddy Merckx ontmoeten. Door zijn 
deelname aan de race gaat er een nieuwe wereld 
open, niet alleen voor Freddy, maar ook voor alle 
mensen om hem heen.

 maandag 16 juli

 Dorpshuis De Rijstpekker  

 14u00

€  €2,50

+ €   maandag 9 juli

Tour de France dag
Sportief zijn, dat is fijn!  We begin-
nen de dag met een fietstochtje van 
zo’n 20 kilometer in onze streek.  
Samen genieten we van een aperi-
tiefje en daarna een versterkende 
maaltijd, typisch voor sporters.  
Liefhebbers van de Tour de France 
kunnen samen kijken naar een boei-
ende bergrit op groot scherm, ver-
gezeld van een potje koffie.

 dinsdag 17 juli

 LDC De Vlinder  

 09u30

€  €12 (incl aperitief, maaltijd  
en koffie achteraf)

+ €   dinsdag 10 juli

Koffieklets wordt ijssalon
We ruilen in juli en augustus de 
taartjes van bij de koffieklets in voor 
een heerlijke ijscoupe! Kom naar 
Dorpshuis De Rijstpekker en geniet 
van een lekkere dame blanche, 
coupe brésilienne, coupe advocaat 
of coupe chocolat. 

 woensdag 18/7  
& woensdag 22/8   

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €3

+ €   1 week voordien 

Pingpong
Voor wie graag een (pingpong)bal-
letje slaat: welkom in De Parette. 
Elke woensdagnamiddag krijg je 
de kans om de spieren goed los te 
krijgen tijdens het tafeltennisspel. 
Er wordt geen les gegeven, maar 
je kan op een gezellige manier de 
strijd aangaan! Geen pingpong op 4 
en 11 juli en op 15 augustus.

 elke woensdag

 LDC De Parette

 14u00

€  gratis

 aan het onthaal

SPORT EN ONTSPANNING
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Café Congé!
Om het verlof in te zetten, verwach-
ten wij jou op een initiatie petanque 
op de ‘pelouse’ van LDC De Vlin-
der. En omdat we de congé graag 
inzetten op het terras, voorzien we 
daarna een lekkere cocktail. Omdat 
het mag… omdat het kan… omdat 
het congé is!

 woensdag 18 juli

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  €2,50 (inclusief 1 cocktail)

+ €   dinsdag 10 juli

Fietsdagtocht
Op donderdag 19 juli is er onze 
jaarlijkse fietsdagtocht (opge-
let: op een donderdag dit jaar!). 
Ook voor deze 15e editie blijft de 
bestemming geheim. Een aperitief 
en driegangenmenu zijn in de prijs 
inbegrepen, alsook een drankje 
in de namiddag. Wegens werken 
verzamelen we ook dit jaar aan de 
voorkant van de Parette.

 donderdag 19 juli

 LDC De Parette

 10u00-17u00

€  €20

+ €   maandag 9 juli

Koffiehoekje
Omdat de verlofperiode voor jou 
misschien te lang duurt… Omdat je 
toe bent aan een babbel… Omdat 
de krant te laat toekomt, zodat je 
niet van de eerste zonnestralen kan 
genieten met een kopje koffie… 
Hernemen we ons koffiehoekje op 
maandag van 8u30-10u00 tussen 
21 juli en 15 augustus. Omdat jij het 
verdient om van die zonnestralen te 
genieten, en tussen de zonnetjes te 
zijn…

 maandagen 23 & 30 juli en  
6 & 13 augustus

 LDC De Vlinder  

 08u30-10u00

€  gratis

 is niet nodig

Wandelen
Voor wie graag wandelt: welkom in 
de wandelclub van LDC De Parette! 
Op donderdag 26 juli gaan we wan-
delen in Gullegem, op 23 augus-
tus in Roborst en 27 september in 
Waregem. Iedereen welkom! We 
wandelen op een rustig tempo en 
in groep.

 elke 4de donderdag

 LDC De Parette

 13u30 (13u45 vertrek)

€  €1,50

+ €   de dag zelf

Zomerbrunch met muziek
Brunchen= ‘de combinatie van een laat ontbijt en een vroeg middagmaal’. 
Dat gaan we op vrijdag 24 augustus doen in de Parette. Om 10u30 starten 
we met een buffet met koffiekoeken, pistolets, verschillende soorten zoet en 
hartig beleg, een gebakken eitje naar keuze, koffie, fruitsap, thee,  een cava, 
een lekker fruitdessert, een brownie, een donut,… Gezellig en ‘gezapig’ tafe-
len heet dat. Ondertussen speelt DJ Eric wat zachte muziekjes om dan na de 
brunch over te schakelen naar muzieknummers op verzoek van de aanwezigen. 
De dansvloer wordt dan ook geopend! 

 vrijdag 24 augustus

 LDC De Parette

 10u30-17u00

€  €12

+ €   vrijdag 17 augustus
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Turnen
Bewegen is gezond! In De Parette kan 
dat op een leuke manier: zo kan je elke 
maandagvoormiddag komen turnen 
(uitgezonderd schoolvakanties en 15 
oktober). Je schrijft je in voor een halve 
reeks (3 september t.e.m. 22 oktober – 
5 november t.e.m 17 december) of een 
hele reeks. Gratis proefles op 3 septem-
ber.

 elke maandag vanaf 3 september

 LDC De Parette

 10u15

€  €9 (eerste halve reeks)  
€10,50 euro (tweede halve reeks)  
€19,50 (hele reeks)

+ €   1 week voordien of op de proefles

Wandelvoetbal
Wandelvoetbal is een variant van 
voetbal waarbij de regels ietwat 
zijn aangepast. Zoals de naam het 
al zegt, wordt er tijdens het wan-
delvoetbal niet al lopend, maar al 
wandelend gevoetbald. Dit maakt 
er het voetbalplezier niet minder 
om, integendeel... Wandelvoetbal 
team De Rijstpekker verwelkomt je 
graag!

 Dinsdag 4/9 (proefles) –  
11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 –  
9/10 – 16/10 – 23/10

 Sporthal Bavikhove

 10u30 – 11u30

€  €17,50

+ €   dinsdag 28 augustus

Turnen op muziek
Onder de deskundige begeleiding 
van een instructeur van Sportwerk 
Vlaanderen worden er op een leuk 
muziekje tal van turnoefeningen 
gedaan. Een leuke manier om in 
beweging te komen of te blijven! 

 woensdag 5/9 (proefles) –  
12/9 – 19/9 – 26/9 – 3/10 – 
10/10 – 17/10 – 24/10

 Dorpshuis De Rijstpekker

 10u00 – 11u00

€  €10,50 

+ €   woensdag 29 augustus 

Grootmoederskeuken
De lokale dienstencentra komen 
weer naar buiten met een ‘Groot-
moederskeuken’. Dit middagmaal 
vervangt de gewone menu’s niet in 
onze restaurants. We brengen de 
ouderwetse goeie kost terug op je 
bord! Kom mee genieten op vrijdag 
7 september van verse Hollandse 
maatjes met koude boontjes en 
aardappelsalade. We serveren bij 
de maaltijd een wijntje en achteraf 
een kop koffie met dessert. 

 vrijdag 7 september

 alle LDC’s

 11u45 

€  €12 (incl. maatjes, 1 glas wijn, 
dessert en koffie)

+ €   vrijdag 31 augustus

Film Eat Pray Love
De film gaat over Elizabeth Gilbert 
die alles had waarvan een moderne 
vrouw geacht wordt te dromen: een 
echtgenoot, huis en carrière, maar 
eenmaal gescheiden voelt ze zich 
verloren en vraagt ze zich af wat ze 
nu echt wil in het leven. Om dat te 
ontdekken gaat ze op wereldreis. 

 vrijdag 7 september

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €   vrijdag 31 augustus
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Afsluit ‘Kaffieplezier ip ’t 
plankier’

De laatste ‘Kaffieplezier ip ’t plan-
kier’ voor 2018 houdt halt in 
Dorpshuis De Rijstpekker. Jullie 
zijn allen welkom tussen 14u00 
en 16u00 voor een heerlijk potje 
koffie, wat lekkers en de gekende 
ambiance die bij ‘Kaffieplezier ip ’t 
plankier’ hoort. 

 dinsdag 11 september   

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€   gratis 

 is niet nodig

Lachen is gezond!
Je krijgt een extra reden om aan 
het lachen te slaan, want je kan 
een lachsessie bijwonen in LDC De 
Vlinder. Lachen vermindert stress, 
versterkt de afweer en vermindert 
pijnklachten. Bovendien werkt het 
groepsversterkend om samen met 
anderen aan het lachen te gaan 
onder begeleiding van een profes-
sionele lachconsulente.  

 maandag 10 september

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  €7

+ €   maandag 3 september

Zumba
Lesgeefster Elise gaat weer aan de 
slag met toffe muziek, leuke dans-
pasjes en ondersteunend commen-
taar tijdens het dansen. De zumba 
in LDC De Vlinder start met een 
gratis proefles op donderdag 13 
september, daarna kan je voor de 
rest van het jaar meeswingen op 
donderdagmorgen!

 elke donderdag vanaf 13  
september behalve in de 
schoolvakanties

 LDC De Vlinder  

 10u00-11u00

€  €32,50

+ €    1 week voordien  
 of op de proefles

Gedichtennamiddag ‘Over 
leven en afscheid’

In 2017 stierf Diane Pouleyn, huis-
dichteres van de Parette. Diane kon 
mensen beroeren met woorden. 
Deze gedichtennamiddag beluiste-
ren we een aantal van haar gedich-
ten. Ook Willy Verhenne en Walter 
van Hemelhuis brengen poëzie, 
al dan niet van eigen hand. Deze 
gedichtennamiddag werd eerder 
gepland in januari maar kon toen 
door omstandigheden niet door-
gaan.

 dinsdag 18 september

 LDC De Parette

 14u00

€  €1,50

+ €   dinsdag 11 september

Zitdansen
Als de benen niet zo goed meer 
mee willen, dan is zittend dansen 
een goed alternatief om in bewe-
ging te komen. Zittend vanuit een 
stoel worden de dansbewegingen 
in groepsverband naar eigen ver-
mogen uitgevoerd. Plezier gega-
randeerd!

 donderdag 20 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00 – 16u00

€  €2,50 (incl. koffie, excl. Ver-
voer) 

+ €   1 week voordien

IJscafé café: spelen van 
vroeger

Je kan bij ons terecht om eens terug 
te gaan in de tijd. We zullen het 
hebben over de spelen van vroe-
ger, zowel gezelschapsspelen als de 
spelen voor op de speelplaats op 
school.  Nadien is er tijd voor een 
ijscrème en gezellig napraten! 

 woensdag 12 september

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  €2,50

+ €   woensdag 5 september
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Herfstontbijt met wandeling
Jullie zijn van harte welkom op het 
herfstontbijt van Dorpshuis De Rijst-
pekker. Na het verorberen van een 
lekker en gezond ontbijt kan wie dit 
wil, nog even de benen strekken op 
een wandeling van ongeveer 3 kilo-
meter. 

 vrijdag 21 september   

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u00

€  €5,00 

+ €   vrijdag  14 september 

Bingo
Elke laatste maandag van de maand 
(uitgezonderd in juli en augustus) 
kan je in LDC De Parette bingo 
spelen. Op maandag 24 septem-
ber is de volgende bingo-namiddag 
gepland. Voor de eersten met een 
volle kaart valt er iets te winnen. 
Daarna kan je bij een koffie en een 
stukje taart gezellig napraten. 

 maandag 24 september

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,80

+ €   de dag zelf

Lokaal Dienstencentrum De Vlinder wordt 2 jaar!
Tegen een feestje zeggen wij geen nee! Dit jaar vieren we in het thema Vlaamse 
kermis. We verwelkomen je graag tegen 11u30 met een aperitiefje, om je 
daarna te vergasten op enkele Vlaamse klassieke maaltijden (vol-au-vent, sto-
verij & balletjes in tomatensaus) aangeboden met frietjes. Met ons dessert 
gaan we ook de kermistoer op. In de namiddag voorzien we een optreden van 
Andy Summer, en misschien is er ook wel een kermisattractie te bespeuren…

 vrijdag 28 september

 LDC De Vlinder  

 11u30-17u00

€  €15

+ €   vrijdag 21 september

Kaffieboale
De zoetebekken komen aan hun 
trekken! Na een pauze in juli en 
augustus, gaat op vrijdag 28 sep-
tember de kaffieboale weer door 
in De Parette. We rekenen op een 
nazomertje en daarom voorzien we 
deze keer geen taart, maar wel een 
lekkere dame blanche met koffie! 
Iedereen welkom! 

 vrijdag 28 september

 LDC De Parette

 14u30

€  €2,50

+ €   vrijdag 21 september

Op stap door Hulste vroeger 
en nu

Aan de hand van foto’s van vroe-
ger en nu wandelen we doorheen 
Hulste. We houden halt bij gebou-
wen met een verhaal. Wie thuis zelf 
nog foto’s heeft liggen, mag deze 
zeker bezorgen in het Dorpshuis.

 maandag 24 september  

 Dorpshuis De Rijstpekker

 14u00

€  €2,50 (inclusief koffie en taart)

+ €   maandag 17 september
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Initiatie windows 10
Heb je moeite met Windows 10? In 
een 4-delige lessenreeks leer je hier 
mee werken in een kleine groep. 
Computerbasiskennis is vereist. 
De lessen vinden plaats op vrijdag-
voormiddag o.l.v. vrijwilliger Willy. 
Je plaatst je op de wachtlijst en bij 
voldoende inschrijvingen word je 
gecontacteerd voor concrete data.

 vrijdag vanaf een volle  
wachtlijst

 LDC De Parette

 09u00-11u30

€  €10/reeks

 aan het onthaal

Tentoonstelling: één blik als 
levensverhaal

Nadia De Coninck beleefde haar 
reizen door verschillende Aziatische 
landen niet als toerist, maar met 
een passie voor natuur en de mens.  
Ze probeerde deze passie te vangen 
met één foto, één momentopname. 
Nadia brengt een fototentoonstel-
ling met gezichten, macrofotografie 
van dieren en bloemen, en passie 
voor de maan. Breng zeker een 
bezoekje, Nadia geeft jou graag 
uitleg.

 maandag 23 juli tot en met 
zondag 29 juli

 LDC De Vlinder  

 openingsuren cafetaria

€  gratis

WhatsApp: communicatie  
via smartphone

WhatsApp is een populaire app 
voor de smartphone. Je verstuurt 
er berichten en bijvoorbeeld foto’s 
mee naar jouw contactpersonen. 
De app werkt via de internetver-
binding. In tegenstelling tot een sms 
betaal je daarom niet per verstuurd 
berichtje. In deze workshop leer je 
de app gebruiken.

 dinsdag 3 juli

 LDC De Vlinder  

 14u00-16u30

€  €6

+ €    dinsdag 26 juni

Tekenen
In De Parette kan je elke maandag-
voormiddag tekenen. Ieder werkt 
aan zijn eigen project en brengt 
eigen materiaal mee, dit alles in 
een ongedwongen sfeer. Vanaf sep-
tember verandert de manier van 
werken: je schrijft je eenmalig gratis 
in aan het onthaal. Je kan tijdens de 
les koffie drinken, hiervoor betaal je 
0,80 euro per tas.

 elke maandag

 LDC De Parette

 09u30

€  gratis

 aan het onthaal

Leren werken met YouTube
Christine Deraedt leert je werken 
met YouTube, de website waar 
je alle soorten video’s kan bekij-
ken. Zij leert je filmpjes en muziek 
opzoeken, maar ook hoe je deze 
site kan gebruiken voor je hand-
werken, vakanties, recepten, hand-
leidingen,…  Je kan je eigen tablet 
of laptop meenemen, (geen iPad of 
iPhone).

 maandag 9 en 16 juli

 LDC De Parette

 13u30 – 16u00

€  €10

+ €    maandag 2 juli

Cursus Facebook
Zit ook jij op Facebook? En heb 
je je instellingen allemaal correct 
ingevoerd, ook in het kader van de 
privacy? Of ben je van plan om op 
facebook te gaan en twijfel je nog 
aan de mogelijkheden? Dan is deze 
korte lessenreeks voor jou! Lesgeef-
ster Christine toont jou hoe je best 
met Facebook kan werken.

 maandag 27 augustus en 3, 10 
september 

 LDC De Vlinder  

 09u00-12u00

€  €15 

+ €    maandag 20 augustus
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Online een fotokalender 
maken

Wil je graag een kalender maken 
met eigen foto’s? Je leert hoe dit via 
een online programma te doen. Je 
neemt mee: digitale fotocamera of 
smartphone of tablet (waarop reeds 
foto’s staan- geen iPad of iPhone), 
de kabel van je camera of smart- 
phone om te verbinden met de 
computer en eventueel een usb-
stick.

 maandag 3 en 10 september

 LDC De Parette

 13u30 – 16u00

€  €10

+ €    maandag 27 augustus

Creaworkshop: boeken kaften
Het begin van het schooljaar, dat is boeken kaften, vééééél boeken kaften. 
En omdat jij het misschien wel beu bent, willen we je graag helpen. Breng je 
kaftpapier mee, met felle kleurtjes of gewoon effen. Wij zorgen dat je boeken 
netjes gekaft worden en misschien ook wel voor een leuk extraatje waardoor 
je jouw boek nooit meer vergeet. Afhankelijk van het aantal bezoekers, kunnen 
we uiteraard niet beloven dat al je boeken gekaft kunnen worden, we proberen 
onze tijd te verdelen onder de geïnteresseerden.

 woensdag 5 september

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  €1

+ €    maandag 3 september

Een stuk Vlaams-Amerikaanse geschiedenis  
in de Far West periode

André Cocquyt vertelt over de levensloop van Vlaams missionaris Pieter Jan 
De Smet die van 1820 tot 1873 bij de Noord-Amerikaanse indianen vertoefde. 
In 1868 heeft hij een beslissende rol gespeeld bij de onderhandelingen tussen 
de Sioux indianen en het Amerikaans leger. Daarbij werden de Black Hills toe-
gewezen aan de indianen, maar dit verdrag werd geschonden door de blanke 
man, de goudkoorts speelde hierin een rol. Daarna gaat André dieper in op 
de hedendaagse situatie van de Noord-Amerikaanse indianen.

 donderdag 6 september

 LDC De Parette

 14u00

€  €2,50

+ €    donderdag 30 augustus

Franse les
Welkom in onze praatgroepen 
Frans. Onder de deskundige bege-
leiding van (oud-leerkracht) Marcel 
Callewier is er een praatgroep 
beginners (om 9u00) en een praat-
groep gevorderden (om 10u15). Je 
schrijft je in voor een halve of hele 
reeks. De eerste halve reeks loopt 
tot aan de herfstvakantie en start 
met een gratis proefles op 7 sep-
tember.

 elke vrijdag

 LDC De Parette

 9u00 (beginners)  
10u15 (gevorderden)

€  €17,50 (halve reeks),  
€35 (hele reeks)

+ €    vrijdag 7 september

DE PARETTEGAZETTE JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2018   I    39



VORMING

Gebruikersgroep Android 
tablet

In deze gebruikersgroep wisselen 
tabletgebruikers (die goed ver-
trouwd zijn met een Androidtablet) 
weetjes uit. Om deze gebruikers-
groep te kunnen volgen, dien je 
over de nodige basiskennis te 
beschikken. Enkel Android toestel-
len komen aan bod. Een week voor-
dien inschrijven is noodzakelijk.

 vrijdag 7 september  
en 5 oktober

 LDC De Parette

 09u00-11u00

€  €1,50 (incl. koffie)

+ €    1 week voordien

Inschrijvingsnamiddag CVO 
Ook in het schooljaar 2018-2019 
organiseren wij samen met het CVO 
taallessen in onze dienstencentra. 
Dit zal gaan van Spaans, Engels, 
Duits, Italiaans naar Frans. Onze 
taalcursussen bestaan zowel uit 
actieve praatgroepen als uit taalcur-
sussen die verder bouwen op gram-
matica en spraak. Het volledige 
aanbod is te vinden aan elk onthaal. 
Je kan meer informatie krijgen over 
de lessen en je inschrijven voor de 
lessenreeksen op de inschrijvings-
namiddagen. Naast de taallessen 
kan je die dagen ook inschrijven 
voor verschillende computerlessen. 

  dinsdag 11 september 

 LDC De Parette

 14u00 – 17u00

Crea: plantenhanger in 
macramé

In deze workshop maak je een plan-
tenhanger in macramé onder de 
deskundige begeleiding van Katrien 
Verhulst. 

 dinsdag 18 september

 Dorpshuis De Rijstpekker

 8u30 – 11u30

€  €10

  dinsdag 11 september

Lessenreeks Androidtablet en -smartphones
Heel veel tablets en smartphones werken met Android. Die helpen je bij jouw 
dagelijkse taken. Tijdens deze opleiding leren we je zelfstandig jouw weg te 
vinden in de vele mogelijkheden die een smartphone en een tablet bieden. 
Computerkennis is geen must maar wel een voordeel. Wie een gezonde inte-
resse en open mind heeft voor nieuwe technologie zal hier zeker aan zijn 
trekken komen. Opgelet: Je moet wel je eigen toestel meebrengen.

 dinsdag 18 september t.e.m. 27 november  
(m.u.v. de schoolvakanties)

 Dorpshuis De Rijstpekker

 9u00 – 12u00

€  €80

+ €    dinsdag 11 september

Kunstzomerroute
In september kan je de werken van 
een aantal kunstenaars bewonde-
ren op 7 verschillende Harelbeekse 
locaties (op wandelafstand van 
elkaar). Ook de Parette is te bezoe-
ken in deze kunstzomerroute. Dit is 
een organisatie van  ‘v.z.w. Ontdek-
kingsreizen’ in samenwerking met 
Toerisme Leiestreek en stad Harel-
beke-Toerisme. De opbrengst gaat 
naar een goed doel.

 zaterdag 15 september,  
zondag 16, 23 en 30 september

 De Parette en 6 andere  
Harelbeekse locaties

 14u00 tot 19u00 (15 en 16 sep-
tember) en 14u00 tot 18u00  
(23 en 30 september)
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VORMING

Kookclub
Onze lessenreeks ‘koken voor starters’ evolueert. De 
deelnemers hebben zich verenigd in een kookclub en 
elke maand komen zij samen om een maaltijd te berei-
den. Tijdens de bijeenkomst van de maand ervoor spre-
ken ze af wat ze zullen bereiden; Roger en Anne doen 
de boodschappen en zorgen voor een goed recept. De 
kosten worden verdeeld onder de deelnemers, en je gaat 
sowieso naar huis met iets lekkers! Kom gerust eens langs 
in het restaurant van LDC De Vlinder.

 vrijdag 21 september

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  gratis (excl. bijdrage voor de producten)

 vrijdag 14 september

Creaworkshop: handlettering
Handlettering is helemaal in, overal duiken creatieve 
letters op… Leer verschillende letters schrijven, en vul 
ze aan met enkele illustraties. Maak je soms zelf een 
kaartje, uitnodiging of een menu? Dan is deze workshop 
écht iets voor jou! Je brengt het volgende materiaal best 
mee: papier, zwarte stiftjes Staedtler 0.3, 0.8 of een setje 
en potlood B, gom, slijper en lat. (Indien je hierover niet 
beschikt, kan de lesgever hiervoor zorgen aan €15, bij te 
bestellen bij je inschrijving)

 maandag 1 oktober

 LDC De Vlinder  

 14u00

€  €12,50

+ €    maandag 24 september
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QU
IZDe Sint-Salvatorskerk: De kerk is als monument beschermd 

door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Wat 
omvat de bescherming?

 R  De bescherming betreft alleen de toren
 B  De bescherming werd uitgebreid tot de  

 volledige kerk

De beelden van de Zaaister en de Wiedster op het dorps- 
plein te Bavikhove: Op één van de beelden staat een gedicht. 
Wie schreef dit gedicht?

 O  Rene Declercq
 P  Stijn Streuvels

De Muizelmolen te Hulste: De molen behoort tot het bes-
chermd industrieel erfgoed. Is de molen de oorspronkelijke 
versie?

 L  Er was een eerste molen gebouwd in 1799 
 die in 1817 in brand werd gestoken

 U  De molen gebouwd in 1840 is de  
 oorspronkelijke molen

Het beeld van Peter Benoit in het stadspark: Bij welke gele-
genheid werd het beeld ingehuldigd?

 A  Bij de 125ste verjaardag van zijn geboorte
 K  Bij de 50ste verjaardag van zijn overlijden

De brouwketel op de N36 te Bavikhove: Bovenop de ketel 
staat een beeld. Wat stelt het beeld voor?

 M  De hopduivel
 E  Een kikker

Het beeld van Roland Garros aan de Rijstpekker te Hulste: 
De bekende gevechtspiloot uit WOI werd na een noodland-
ing in Hulste gevangen genomen door de Duitsers. Hij 
overleefde de oorlog niet. Hoe stierf hij?

 S  Hij kon ontsnappen en werd opnieuw  
 gevechtspiloot. Zijn toestel werd echter  
 neergehaald.

 T  Hij stierf in gevangenschap

De Koutermolen op parking Zuid van de Gavers: De molen 
behoort ook tot het beschermd industrieel erfgoed. De 
huidige gerestaureerde molen is reeds de vijfde versie. De 
derde molen verdween in 1917. Wat was de oorzaak?

 D  De molen werd door een brand vernield
 I  De molen werd door de Duitsers gesloopt 

 om op die plaats een vliegveld aan te leggen

Naam :

Oplossing quiz

QUIZ KEN UW STAD, 
MONUMENTEN

TRAIN JE BREIN

OPGAVE: Vorm met de letters, die bij de juiste antwoor-
den horen, een zevenletterwoord.

De oplossing breng je binnen of mail je naar één van de 
LDC’s tegen vrijdag 7 september. De mailadressen vind 
je op de achterzijde van de Parettegazette.

Oplossing Quiz - Ken uw stad- Het Peter Benoit 
museum:

FOLDERS

Proficiat aan Vanhoutteghem Liliane die 2 drankbon-
netjes en het boek ‘Harelbeke in de literatuur’ mag 
ophalen aan het onthaal van een LDC naar keuze!
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Naam :

Oplossing kruiswoordraadsel 61

TRAIN JE BREIN OPGAVE N°61

17 4 1420 2711 107 3619

 

HORIZONTAAL
1 gewassen 6 economische depressie 11 oude lengtemaat 12 geleerd 14 een zekere 15 met ingang van (afk) 17 smeersel 
opdoen 19 eventjes 20 broodsoort 22 begane grond 24 Noord-Amerikaanse vrouw 26 ontkenning 27 vroegere  
partner 28 lelijk dier 30 United States of America 32 toiletartikel 33 einde van een gebed 35 centiliter 36 wielerwedstrijd  
37 vervolgens

VERTICAAL
1 zoon van Noach 2 orgelpunt 3 operatiekamer (afk.) 4 onzijdig (afk.) 5 nabootser 7 nauwe opening 8 geld ontvangen  
9 selenium 10 veilig, zeker (Engels) 13 kleurloze bloedvloeistof 16 deel van een vis 18 ongewoon 19 schildering op natte 
kalk 21 overheidsinstelling 23 mannetjeshond 24 certificaat (afk.) 25 smelting van ijs 29 vrouw van Jakob 31 hoge berg 
32 de dato (afk.) 34 voorzetsel

De oplossing breng je binnen in het 
onthaal of mail je naar één van de 
lokale dienstencentra tegen vrijdag 
7 september 2018. De mailadres-
sen vind je op de achterzijde van De 
Parettegazette. 

Oplossing nr. 60 Zweeds raadsel:  
GELUKSVOGEL

Proficiat aan Naessens Bernard, die 2 drankbonnetjes mag ophalen aan het 
onthaal van een LDC naar keuze!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37
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COLOFON

REDACTIEMEDEWERKERS:

Callewaert Jean-Pierre 

Verhenne Willy 

Verbeke Werner 

Callewier Marcel 

Phyfferoen Eric 

Decavele Joris 

Demeulemeester Willy 

Desloovere Louise

Fotografie:  Phyfferoen Eric ,  Demeulemeester Wil ly & Pierre Rysman 

Fotocover i .s .m. Phyfferoen Eric   I     Campagnebeeld:  Klaas Verdru

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

20e JAARGANG  -  NR 112

ZORGBEDRIJF HARELBEKE 
EEN OCMW-VERENIGING 
Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke

Deze Parettegazette wijdt je in de won-

dere wereld van de LDC’s in. Je vindt 

er een gedetailleerd overzicht van hun 

activiteiten en dienstverlening. Ze ver-

schijnt elke drie maanden en het lidgeld 

bedraagt jaarlijks €5. Inschrijven kan 

aan het onthaal van elk LDC. Een gratis, 

digitale versie vind je steeds terug op  

www.zorgbedrijfharelbeke.be. 
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Naamloos-4   1 13/10/17   16:24

Wij garanderen “SERVICE & KWALITEIT”!

• WARMTEPOMPEN
• VENTILATIE
• SANITAIR
• VERWARMING

ENERGIEZUINIGE TOTAALCONCEPTEN 
VOOR KANTOREN

NAESSENS-HVAC bvba

T 056 61 31 13
F 056 61 72 42

info@naessenshvac.be
www.naessenshvac.be

Burelen & magazijn: 
Desselgemsesteenweg 39-41 - 8540 DEERLIJK
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CMJ

N

Ara-2712-65x80-FINALE-HD.pdf   1   16/11/17   11:44
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VOOR AL UW TEXTIELDRUK, BELETTERING, 
GROOT FORMAATPRINTS, 
DRUKWERK & KOPIEWERK

FIND US ON

HARELBEKE

Ontdek ons gamma 
eenvoudige telefoontoestellen!

Hoorapparaat
compatibel

Gemakkelijk 
te horen

Gemakkelijk 
te zien

Noodknop

TE HUUR
Vakantiewoningen

Lac de Serre Ponçon
Alpes de Haute Provence

info op www.duchato.be

Duyck Tom
056 72 74 57  -  0475 80 34 94



DE PARETTEGAZETTE

w w w . z b h a r e l b e k e . b e

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PARETTE

Paretteplein 19 - Harelbeke 
Tel. 056 73 51 80 

deparette@zbharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

DORPSHUIS DE RIJSTPEKKER

Kasteelstraat 13 - Hulste 
Tel. 056 73 52 70 

derijstpekker@zbharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VLINDER

Kollegeplein 5 - Harelbeke 
Tel. 056 73 53 90 

devlinder@zbharelbeke.be

Openingsuren onthaal: 
ma-do: 8u30-12u00 en 13u00-17u00 

vrij: 8u30-12u00 en 13u00-16u00

HARELBEKE


